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Детска градина 184 „Мечо Пух“ е уютен дом за отглеждане, 
възпитание и обучение на любознателни момчета и момичета на 
възраст от 1 до 7 години.
Предлага качествено предучилищно обучение и възпитание, 
подготовка на децата за училище, основани на оптимално 
резултативна организация на работа.
Осигурява много добра материално-културна среда и 
здравословни условия на възпитание, обучение и труд, 
интегриране с европейската възпитателна практика, свобода на 
избор, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване 
на условия за природосъобразен и здравословен начин на живот, 
развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване 
на интересите, способностите, заложбите на децата и тяхната 
изява.
Възпитанието и обучението на децата се организират и 
провеждат от педагози от различни специалности:



възпитатели, музикален ръководител и учител по физическа 
култура и спорт, които осигуряват готовност на децата за 
училище.
Заниманията са съгласно държавните образователни изисквания в 
следните направления: български език и литература, математика, 
социален свят, природен свят, изобразително изкуство (рисуване, 
моделиране, апликиране), музика, конструктивно-технически и 
битови дейности, физическа култура, игрова култура;

В детска градина „Мечо Пух“ се предлагат следните
допълнителни педагогически услуги:
• Компютри -  Обучението за работа с компютър в детската 

градина е предназначено за деца на възраст от 5 до 7 години. 
То е базирано на игровия подход, като основна негова задача е 
децата да се запознаят с компютъра като инструмент за 
решаване на различни образователни задачи. Провежда се в 
компютърната зала на детската градина от ДЗЗД „Обучение” с 
помощта на специализиран софтуер за деца.

• Английски език -  Обучението по английски език се
извършва от ОЦ „ИТИ” по методики, съобразени със 
съвременните изисквания, цели и насоки в тази област. Чрез 
достъпни и увлекателни методи се изгрждат базисните 
познания по английски език и създават у децата афинитет към 
езика.

• Футбол -  Футболните занимания се ръководят от ДФК
„Лъвчета“. Председател и активно участващ в учебния процес 
е доц. д-р Венцислав Гаврилов, разработил методика за 
обучение по футбол на 4- до 11 -годишни деца. В резултат на 
приложената методика, децата придобиват технически умения, 
физически качества и желание да се занимават с футбол. Под 
вещото ръководство на треньора г-н Алексиев -  отборът 
„Мечо пух” е сред най-добре представили се отбори на 
провежданите всяка година детски турнири и заели призови 
места.

• Приложни изкуства -  В заниманията по Приложни 
изкуства децата се приобщават към света на изкуството. 
Развиват сръчност и умения, добър естетически вкус, 
творческо самочувствие, артистичност и фантазия, чрез малка
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пластика, декоративно пано, колажи, мозайка, декоративно 
рисуване работа с природни и отпадъчни материали.

Едно от направленията в работата на детското заведение е
опазването и укрепването на здравето. За тази цел се използват
различни форми на двигателна активност:
• Народни танци -  Внимание се отделя на духовно- 

нравственото и патриотично възпитание на децата, като се 
формира представа за традиция и култура, историята и живота 
на българския народ.

• Модерни танци -  Овладяване основите на класическия и 
модерен балет за приобщаване на децата към красотата на 
танцовото изкуство.

• Естетическа гимнастика — Естетическата гимнастика 
е нов спорт, който стана много популярен и в България през 
последните години. Тя съчетава в себе си красотата на танца, 
гимнастическите и акробатични упражнения. Играе се в групи 
— ансамбли, без гимнастически уреди.

• Мажоретен отбор — Овладяване на танцови движения със 
скандиране за футболния отбор на детското заведение „Мечо 
Пух“. Участия в състезания и турнири на градско ниво.

• Туризъм — За формиране на родолюбив дух и екологична 
култура у децата и стимулирането им към здравословен начин 
на живот.

• Таекуондо — Особено значение в таекуондо се отдава на 
възпитателната функция. Ако се изучава правилно, Таекуондо 
изгражда здраво тяло, формира дисциплиниран, отзивчив, 
спокоен, уравновесен, склонен на отстъпки и нетърпящ 
несправедливост характер.

• Плуване
• Ски
• Отдих
• Лечебна гимнастика -  за деца с бронхиална астма, 

гръбначни изкривявания и плоскостъпие, с цел профилактика 
и подпомагане на оздравителните процеси.




